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عناوين البحوث المنشورة وجهة النشر 
 ورابط البحث

 جاتالراتن ببعض كلوريد الملدن فنيل لـبولي الريولوجية الخصائص .1

  .شيف لقواعد االسترية
Samir S. Al-Kass, Ayad I. Haddad, Georgius A. Adam. 
The Korean Society of Rheology, International 
Meeting of the Polymer Processing Society on 
Rheology and Polymer Processing, Seoul, Korea, 
September 27-29, Vol.7-1-12, 1990.Page 64-66. 

 .دةالجدي االوكسيدايازول مشتقات لبعض بيولوجي وتقييم تحضير .2
J.Basrah Researcher, vol.22, part3, 114-122(1999). 

 .جديدة كوينولينية راتنجات ودراسة وتشخيص تحضير .3
Ayad I. Haddad, Samir Al-Kass and Georgius A. Adam 
Basra J. of Science, C, Vol.12, No.2, 1994. 

  .يوريثان بولي راتنجات لبعض الحرارية الثباتية ودراسة تحضير .4
J. University Teacher, Miasan Iraq, vol6, No. 11, 117-
130 (2007). 

كثافة ال الواطئ اثيلين بولي ماليتد لخليط واالنسجامية التجاذب دراسة .5
 ةاألشع طيف وقياسات االنسيابي السلوك بواسطة اكريلك والبولي

 .الحمراء تحت
Al-Taqani Refereed Scientific Journal, vol.23, No.4, 
181-193(2010). 



 والثبات الميكانيكية الخصائص بعض ودراسة وتشخيص تحضير .6
 الفورفورال كحول بولي فورفورال, – )الفينول لراتنجات الحراري

 .ومشتقاته(
Whidad S. Hanoosh, Ayad I. Haddad, Ahmed Y. Issa. 
Iraqi Journal of Polymers, Vol.11, No.2, 98-132, 2007. 

 حامض على حاوي فيروسي-ضد هالمي مستحضر وتقييم تحضير .7

 .الثأليل لمعالجة السليسيلك
J. Karbalah University, No. 1800, 324(2010). 

 قمط لقاعدة الشد قوة على رابطة كمادة فورمالديهايد -الفينول تأثير .8

  .االكريليك
J.basic appl.Res 3(3):127-132(2017). 

 لمركبات البيولوجية الفعالية ودراسة تشخيص, تخليق .9
 اإلضافة تفاعالت طريف عن حديثا المحضرة ايزوكسازولدين

  .القطب ثنائية -1, 3الحلقية
Usama S. Altimari, Ayad H. Haddad. 

 

  راتنجات مزيج على وقوة التصادم الحراري االنحناء قوة دراسة. 10     

 .بيوتادين أكريلونيتريل/  نوفوالك  الفينول          
M.N. Khalaf, W.S.Hanoosh and A.I.Haddad 
Composite Interface, vol.19, No.7.453-460(2012). 

                

 التوجد براءات االختراع وجهة اإلصدار 10
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المؤتمرات الدولية )عنوان المؤتمر 
 والجهة المنظمة وعنوان البحث(

 لغاية  27 من للفترة الجنوبية كوريا/سيؤول في الريولوجي المؤتمر.1  

 .1990 ايلول 29    

  لغاية 7 من للفترة البصرة محافظة في للبوليمرات الثاني الدولي المؤتمر.2  

 .1995 الثاني تشرين 8    

  والبتروكيمياويات البوليمرات وتكنولوجيا لتصنيع المؤتمرالثامن. 3  

 .بصرة/  العراق 2009 الثاني تشرين 23-22 من للفترة  واألسمدة     

 يةجمع, البوليميرية المواد وتطبيقات تخليق حول الثامن العلمي المؤتمر. 4

 من للفترة بابل جامعة المواد هندسة كلية مع بالتعاون العراقية البوليمر      
 .2011 االول كانون 21-22       

  االسراء كلية في االسنان طب لقسم االول الدولي العلمي المؤتمر .5   

 .2017اذار  28-27الجامعة للفترة من          
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  عدد الدورات واسم كل دورة
 , العراق,  بغداد جامعة. الكيميائي واالمن السالمة لموظفي تدريبية دورة. 1

 االمريكية سانديا مختبرات مع بالتعاون.  2011 شباط 4-24  من للفترة

    .والتكنولوجيا للعلوم العربية والمؤسسة

 كلية. السامة والبايولوجية الكيمياوية المواد مخاطر حول تدريبية دورة. 2

 27-23  للفترة الشمالية قبرص, الفكوشا, االدنى الشرق جامعة الصيدلة

. 3                                                                                 2011 حزيران



 رتطوي مركز/ التقني التعليم هيئة. االفتراضية المكتبة استخدام دورة. 3

 . 11/9/2012 لغاية 9/9 من للفترة والطبية الصحية التقنيات كلية المالكات

 ةكليالمالكات.  تطوير مركز/ التقني التعليم هيئة. المتحرك الطقم دورة. 4

 . 5/12/2012 لغاية 3/12 من للفترة والطبية الصحية التقنيات

 قنياتت قسموالطبية.  الصحية التقنيات كلية/  الفم سرطان من الوقاية دورة. 5

 .4/10/2016-2 من للفترة االسنان

 قسم. والطبية الصحية التقنيات كلية/  االسنان زراعة في العظم ترقيه دورة. 6

 .18/10/2016-16 من للفترة االسنان تقنيات

 الصحية التقنيات كلية/ الجزئي الطقم في المرن االكريليك انواع دورة. 7

 .10/1/2016-8 من للفترة االسنان تقنيات قسموالطبية. 

 ياتتقن قسموالطبية.  الصحية التقنيات كلية/االسنان تقويم عالج دورة. 8

 .18/12/2016 ليوم االسنان

 قنياتت قسموالطبية.  الصحية التقنيات كلية/ االسنان طب في كام الكاد دورة. 9

 .7/3/2017-5 من للفترة االسنان

 يةالصح التقنيات كلية/االسنان صناعة لمواد الميكانيكية الخواص دورة. 10

 .11                     .14/3/2017-12 من للفترة االسنان تقنيات قسموالطبية. 

 والطبية يةالصح التقنيات كلية/ كام الكاد بتقنية والجسور التيجان تصنيع دورة
 .4/4/2017-2 من للفترة االسنان تقنيات قسم. 

مركز التعليم المستمر  11/4/2019-9للفترة من   Camtasia. دورة 12

 /كلية التقنيات الصحية والطبية.
 . ندوة )اطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( بصفة محاضر13

 كلية التقنيات الصحية والطبية.  24/1/2019     
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بتدريسها في الدراسات المواد التي قام 
 العليا )السنة, مكان التدريس(

 
 المعهد / الكيمياوية الصناعات قسم االولى المرحلة لطلبة النفط تصنيع مادة .1

 .2005 ولغاية 1990 من الدراسية للسنوات بصرة التقني

 لتقنيا المعهد/  الصيدلة قسم االولى المرحلة لطلبة الصيدالنية الكيمياء مادة .2

 .2000 لغاية 1995 الدراسية للسنوات بصرة

 لتقنيا المعهد/  الصيدلة قسم الثانية المرحلة لطلبة الصناعية الصيدلة مادة .3

 .2000 ولغاية 1995 الدراسية للسنوات بصرة

 جامعة/  الصيدلة قسم الرابعة المرحلة لطلبة الصناعية الصيدلة مادة. 4

 .1998 ولغاية 1996 الدراسية للسنوات البصرة

 ةكلي/  االسنان تقنيات قسم االولى المرحلة لطلبة االساسية العلوم مادة. 5

 .االن ولغاية 2015 من الدراسية للسنوات والطبية الصحية التقنيات

 كلية/  االسنان تقنيات قسم االولى المرحلة لطلبة المهنية السالمة مادة .6

 .االن ولغاية 2015 من الدراسية للسنوات والطبية الصحية التقنيات

 قنياتالت كلية/  االسنان تقنيات قسم العليا الدراسات لطلبة السنية المادة. 7

 .2017/2018,  2016/2017 الدراسية للسنة والطبية الصحية

2018/2019. 

14 
المشاريع التي اشرف عليها للدراسات 
العليا )اسم المشروع , اسم الطالب , 

 السنة , اسم البرنامج(

 التوجد
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عناوين مناقشات الدراسات العليا ) اسم 
الرسالة او االطروحة , اسم الطالب , 

 مكان المناقشة , السنة(

 .ومشتقاته البايروزولوبايرين وبلمرة تحضير. 1

 ابراهيم فاضل حسين زينب: الطالبة اسم
 الكيمياء قسم/ للبنات العلوم كلية/ بغداد جامعة: المناقشة مكان
 .2/7/2006: السنة

 ماجستير: البرنامج اسم
 سيانين فثالو امينو رباعي لمشتقي والحرارية الفيزياوية الخصائص. 2

.     المختلفة البوليمرية ومطعماتها  
حيدر حازم مصطفى: الطالب اسم  

الكيمياء قسم/  العلوم كلية/  البصرة جامعة: المناقشة مكان  
28/6/2014: السنة  

 ماجستير: البرنامج اسم
 المزج بطريقه نانوية كوبوليمرات لـ حرارية ودراسة وتشخيص تحضير. 3

اي تي ار بي. وطريقة النقر كيمياء بين      
طاهر الوهاب عبد باقر: الطالب اسم  

الكيمياء قسم/  العلوم كلية/ البصرة جامعة: المناقشة مكان  
25/2/2016: السنة . 

 دكتوراه:  البرنامج اسم
حضير وتقييم ودراسة االطالق المسيطر عليه للكيتوبروفين على ت .4

 بوليمرات ذات خاصية الصقة للمواد المخاطية . 
 اسم الطالبة : سرور وليد عبد الرضا 

 اءقسم الكيمي /كلية التربية للعلوم الصرفة /مكان المناقشة: جامعة البصرة 
 .28/4/2016السنة: 

 اسم البرنامج : ماجستير
ودراسة دواء مضاد للشمانيا مسند الى انظمة بوليمرية ذات  . تحضير5

 االنحالل المتقن.
 اسم الطالبة: ايمان سعد علي

 مكان المناقشة: جامعة البصرة/ كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الكيمياء
 5/9/2013السنة: 

 اسم البرنامج: ماجستير
العراق والمصابين لدى مرضى السكري في  1-. تقدير الكلوكاكون ببتايد6

 باعتالل الغدة الدرقية .
 اسم الطالبة: هدى فرحان احمد

 مكان المناقشة: كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد

 2/7/2018السنة: 

 اسم البرنامج: دكتوراه
تقييم تاثير العامل الزمني واستخدام محاليل الغمر المختلفةالمضادة . 7

 السطحية لمادة تبطين االطقم المؤقتة .للفطريات على بعض الصفات 
 اسم الطالبة: شيماء حسن فليح 
 مكان المناقشة: كلية التقنيات الصحية والطبية/ بغداد 

 13/3/2019السنة:  

 اسم البرنامج: ماجستير  
 



. مقارنة تقييم تاثير اختالف اشكال الواصل الشمعي على دقة التطابق 8

 كروم.وخشونة السطح لسبيكة النيكل 
 اسم الطالبة: مريم صبيح حسن 
 /بغدادمكان المناقشة: كلية التقنيات الصحية والطبية 
 28/3/2019: السنة 

 اسم البرنامج: ماجستير  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scientific Curriculum 
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No. 

Ayad Ibrahim Michael Haddad Full Name 1 

College of Health and Medical College   2 

ayadhaddad2000@yahoo.com Official Email 3 

Ph.D. Certificate 4 

General Chemistry General Specialty 5 

Polymer chemistry Accurate Specialty 6 

Basra university The university from which 
he graduated 
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2008 Year of graduation 8 

1. Synthesis, Characterizations and Study of some new 
Quinoline Resins. 
 Ayad I. Haddad, Samir Al-Kass and Georgius A. Adam 
Basra J. of Science, C, Vol.12, No.2, 1994. 
2. The Thermal and Rheological Characteristic s of PVC 
plasticized with some new Quinolinic Resinous 
plasticizers. 
Samir S. Al-Kass, Ayad I. Haddad, Georgius A. Adam. The 
Korean Society of Rheology, International Meeting of the 
Polymer Processing Society on Rheology and Polymer 
Processing, Seoul, Korea, September 27-29, Vol.7-1-12, 
1990.Page 64-66. 
3. Synthesis and Biological Evaluation of Some New 
Oxadiazol Derivatives. 
Tahseen A Al-Salim, Ayad I. Haddad, Asaad M. Al-Taee.  
Basra Researchers, Vol. 22, Part 3, 114-122, 1999. 
4. Study the Interaction and Compatibility of Low 
Density Polyethylene/ Polyacrylic Acid Blends by 
Rheology Behavior and their FTIR Measurement. 
Tahseen A. Saki, A.A. Sultan, Ayad I. Haddad, Afaf S. 
Matooq. Al-Taqani, Vol. 23, No. 4, 2010. Page 180-193. 
 
 
 

Titles of published 
researches, publisher and 
publishing link 
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5. Synthesis and Thermal Stability of New Polyurethane 
Resins. 
Ayad I. Haddad, Journal of University Teacher, Basra 
University, Miasan-Iraq.Vol.6, No.11, 2007. Page 117-
130. 
6. Synthesis of some New IPNs based on (Polyfurfural 
Alcohol, Epoxy Resins, Unsaturated Polyester), Thermal 
Stability and some Mechanical Properties Study. 
Whidad S. Hanoosh, Ayad I. Haddad, Ahmed Y. Issa. Iraqi 
Journal of Polymers, Vol.11, No.2, 98-132, 2007. 
7. Preparation and Evaluation of Anti-viral Topical Gel 
Formation Contain Salicylic acid for the Treatment of 
Common Warts. 
Nadia A.Al-Assady, Sahera G. Sayyah, and Ayad I. 
Haddad.  
8. Effect of phenol-formaldehyde bonding Agent on 
Acrylic Resin impact Strength. 
   Saja Ali Muhsin, Ayad I. Haddad, 2017. Journal of Basic 
and Applied Research, 3(3):127-132.ISSN 2413-7014. 
 
9. Synthesis, Identification and Biological Activity Study 
of New Prepared Isoxazolidine by 1, 3- Dipolar 
cycloaddition Reactions. 
   Usama S. Altimari, Ayad H. Haddad. 
10. Thermal, flexural and impact strength studies on 
phenolic novolac resin/ acrylonitrile-butadiene rudder 
blends. 
 M.N. Khalaf, W.S.Hanoosh and A.I.Haddad 
Composite Interface, 2012, Vol.19, No. 7, 453-460. 
 

 Patent and there issuers 10 

1. International Meeting of Polymer Processing Society 
on Rheology and Polymer Processing, Seoul, Korea, 
September 27-29, 1990. 
 2. 2nd International Conference for Polymers in Basra 
for 7-8 Nov. 1995. 
 3.   8th Conference for Industrialization seminar and 
Technology Polymers, Petrochemicals and Fertilizers for 
22 – 23 Nov 2009 / Iraq – Basra. 

International conferences 
(titles of the conference , 
organizer and research 
titles) 

11 



 4. International Year of Chemistry 2011, Chemistry 
Department College of    
Science, Basra University. Basra –Iraq. 
 5. Iraqi Polymer Society and College of Material 
Engineering. The 9th Conference on Synthesis and 
Applications of Polymeric Materials, University of 
Babylon, Iraq, 21-22/December/2011.   
6. Chemical Safety and Security Officer Training, 22-24, 
February 2011, Baghdad University, Iraq. Sponsored by 
the United State Department of State. 
7. Construction of crown and bridge by CAD/CAM. 
     College of Health and medical, 2-4/4/2017. 
8. CAD/CAM in Dentistry. 
     College of Health and medical, 5-7/3/2017. 
9. Cross bite treatment. 
     College of Health and medical, 20/12/2016. 
10. Types of flexible acrylic partial denture. 
      College of Health and medical, 8-10/1/2016. 
11. Bone graft in dental implant. 
       College of Health and medical, 16-18/10/2016. 
12. Prevention of oral cancer. 
       College of Health and medical, 2-4/10/2016. 
13. Mechanical properties for dental materials. 
       College of Health and medical,12-14/3/2017. 
 

 No. of teaching courses and 
titles of each one 

12 

1. Manufacture of oil. 
     1st. class, Industrial chemistry dept. Basra institute. 
      1990-2005. 
2. Pharmaceutical Chemistry. 
    1st. class, Department of Pharmacy, Basra institute. 
      1995-2000. 
3. Industrial Chemistry. 
    2nd.class, Department of Pharmacy, Basra institute. 
4. Industrial Chemistry. 
    4th. Class, Department of Pharmacy, Basra university                
     1996-1998. 
5. General science. 
     1st. class, Dental Dept. college of health & medical. 
        2005 … tell now. 
 

The materials he taught in 
primary and postgraduate 
studies(year, places) 
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6. Occupational safety. 
     1st. class, dental Dept. college of health& Medical. 
        2005 … tell now. 
7. Dental materials. 
     Post graduate student, Dental Dept. College of 
health& Medical.  
    2016,2017,2018,2019. 
     
 
 Projects supervised for 

postgraduate studies(name 
of project ,name of student 
,year , name of program) 
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1. Preparation and polymerization of pyrazolopyrin and 
some of its derivatives. 
Zaynab Hussein fadel  
University of Baghdad, college of science for women 
M.SC thesis, 2012 
 
2. Physical and thermal properties for 
Aminophthalocyanin derivative and its different grafted 
polymers. 
Mustsfa Hazim hyder 
Basra university, college of science. 
M.Sc. thesis, 2014. 
3. Preparation characterization and thermal study of 
multi arms new block copolymer via combination of 
click chemistry Rop and ATRP methods. 
Baqir Abdul Wahab Taher 
Ph.D. thesis, 2016. 
4. Preparation, evaluation and study of controlled 
release ketoprophine Loaded on polymers with 
adhesive properties of mucus. 
Soror Waleed Abdul rhetha 
M.Sc. thesis, 2016. 
5. Preparation and study of Anti leishmanial drug 
supported to polymeric system with controlled 
released.  
Eman Ali Saad 
M.Sc. thesis, 2013 
 

Titles and discussions of 
postgraduate studies(name 
of student ,name of 
program , place , year,) 

15 



6. Determination of G.I.P, GPCR in Iraqi diabetic 
patients to hyper and hypo thyrodism. 
Huda Farhan Ahmed 
Ph.D. thesis 2018 
7. Evaluation the effect of thermal aging and immersion 
in different antifungal solutions on some of surface 
properties of tissue conditioner material. 
 Sheamaa Hassin Fleah 
M.Sc. thesis 2019 
8. A comparative evaluation of different sprue shapes 
on marginal fitness and surface roughness on nickel-
chromium alloy. 
 Maryam Sabeh Hassan 
 M.Sc. thesis 2019 
 
  
 

 

 

 


